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Школа — велика дитяча 

країна, 

В ній відкривається білий 

наш світ. 

Тут пізнає себе кожна ди-

тина, 

І відправляється звідси в по-

літ. 



  

 

 
 Черкаська спеціалізована школа №28—це школа майбутнього. Адже саме та-

кою, на думку більшості учнів, повинна бути школа-приклад. Заклад з душею в наш 

час — це велика рідкість, особливо в буремні часи для нашої країни. Школа №28 

була, є і завжди буде суто українською, з притаманними їй колоритом, народністю та 

єдністю. Саме школа є стартом у доросле життя! 

 Якщо в іноземця запитати про те, чи знає він щось про Україну, то одразу у 

свідомості постають вареники, борщ, надзвичайно красиві дівчата і, звичайно ж, Та-

рас Шевченко. Саме завдяки Тарасу Григоровичу про Україну й дізналися як про 

вільну та горду державу. Ми всі ще з народження знаємо людину-ідеолога нашого 

українського народу — Тараса Григоровича Шевченка. Батьки з раннього дитинства 

привчають дітей шанувати Україну, рідний край, а також Великого поета — Шевчен-

ка. Його життя було надзвичайно складним. Але він зміг перебороти всі труднощі, не зупинявся, а йшов 

далі. Невмируще прагнення до волі та сила мужності постають перед нами. Тарас завжди знав, за що бо-

реться, для кого… За народ, за українську землю, за волю. Для нього це були не просто слова, а зміст жит-

тя! 

 Вірші Шевченка знають усі, нашого митця шанують і за кордо-

ном. Ми горді цим. 

 Наша школа є прикладом того, як діти вміють творити на благо 

держави, допомагати та єднатися заради майбутнього. Як і навчав по-

ет, учні школи ніколи не здаються. Злети і падіння, удачі та програші 

— це лише рутина, буденність, “репетиція” перед виром дорослого 

життя. У ці складні для України дні, тижні, місяці діти намагаються 

зробити те, що їм по силах: благодійні акції на поміч бійцям, листи-

підтримка, речі для біженців… Кожен хоче допомогти змінити долю 

країни на краще. Таких поглядів дотримуються і вчителі. І адміністра-

ція школи. Всі гуртом ми можемо досягти багато чого, а отже, і не дивно, що саме наша школа була удосто-

єна честі зватися школою імені Тараса Григоровича Шевченка! 

 Ми і надалі будемо дотримуватися принципів Великого Кобзаря: не здаватися задля країни, задля 

світлого майбутнього! 

Шостак Ірина, 10-А кл. 

 

 

 

 

 

 

 У вересні було підписано договір про співпрацю директорами 

Черкаської школи №28 та Слов’янської школи №15 (Донеччина). Це 

відбулось під час урочистого відкриття навчального процесу у доне-

цькому закладі, який був повністю відбудований коштами черкась-

ких меценатів після обстрілу терористами. 

 Черкаська школа № 28 не випадково стала школою-

побратимом слов’янського навчального закладу, оскільки сама но-

сить ім’я Тараса Шевченка. Після п’ятого вересня однойменний на-

вчальний заклад з’явився і у місті Слов’янськ, що на Донеччині. На 

знак присвоєння навчальному закладу такої високої назви, у ньому відкрили погруддя Кобзаря, подарували 

шевченківську бібліотеку, а від митців Черкащини вручили  вишите полотно до Шевченкового 200-річчя. 

 Договір про співпрацю передбачає обмін педагогічним та учнівським досвідом, організацію спільних 

заходів по навчальному процесу, колективні уроки, культурні заходи, інтеграційні 

зустрічі. Незабаром угода вступить у дію, і до кінця навчального року обов’язково 

відбудеться наступна зустріч. Віримо у плідну співпрацю шкіл! 



 

 

 

 

 Кожного року в нашій школі проводиться благодійний ярма-

рок “Дари осені”. І цей рік не став виключенням. Вже вкотре наші 

учні, батьки та вчителі організовують це чудове свято. На святково 

прикрашених квітами та рушниками столах найрізноманітніший 

крам: фрукти, овочі, випічка, солодощі, сувеніри. Усі в очікуванні 

зустрічі з покупцями! Національні костюми, українська музика, різ-

нобарвний крам, велика кількість покупців, весела та тепла атмос-

фера стали рідними для кожного з нас. 

 Проте, варто не забувати, що 

це благодійний ярмарок! Цього року всі зібрані кошти були передані бійцю 

української армії Колдуновичу Роману Олександровичу. Він потребує про-

тезування руки, яку втратив у боях на Сході нашої держави під Новим Ай-

даром. Сума, яку зібрали під час цієї акції (100000 гривень), лише маленька 

частка від тих коштів, що потрібні для повного відновлення та реабілітації 

військового. І дуже приємно, що до акції приєдналися й інші школи міста 

(спеціалізовані школи 20, 27,17, 18, гімназії 9, 31, загальноосвітні школи 21, 

29, 15, 32). 

 Ми повинні допомагати один одному! Ми повинні бути разом у складні часи! Не будьмо байдужими! 

 

Горопашна Єлєна, 9-А кл. 

 

 

 

 

 

 У зв'язку з подіями. Що зараз відбуваються на Сході нашої країни, в Черкасах, та і в інших містах 

України проводяться різноманітні цікаві та патріотичні заходи. Так у вересні 

учні нашої школи написали листи, створили 

малюнки, виготовили сувеніри, зібрали речі 

першої необхідності. Які делегація від Черка-

ської області, у складі якої була і директор 

нашої школи Скорик Тетяна Андріївна, відве-

зла у ЗОШ №15 імені Т. Г. Шевченка міста Слов'янськ.  

 Ми сподіваємося, що хоча б таким невеличким жестом нам вдалося 

підтримати школярів у досить складній ситуації. Дуже приємно, що ми має-

мо змогу допомогти нашим друзям-одноліткам. 

Диченко Діана, 9-А кл. 

 

 

 

 

 

 

Хай буде мир віднині і довіку! 

Хай буде мир й замовкнуть війни злі. 

І сльози щастя на своїх обличчях 

Відчують всміхнені усюди матері… 

 
 17-19 вересня школа відзначала День миру. Діти писали листи воїнам, виго-

товлені у формі голубів, малювали малюнки та плакати, висловлюючи своє праг-

нення до миру в Україні і на усій планеті. Найменші учні школи малювали крей-

дою малюнки на асфальті. 19 вересня вокальний ансамбль «Сонцеграй» та солісти 

вокальної студії «Мрія» під керівництвом Лівінської І.Г. приєдналися до міської 

акції, яка проводилася на площі біля Будинку торгівлі  та взяли участь у проекті 

міської ради «Твій талант  на підтримку армії». Перехожі радо вітали юних артис-

тів та вкидали кошти у благодійну скриньку. 
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Я горда тим, що українка зроду 

 

Я горда тим, що українка зроду, 

Що зранку чую співи солов'я, 

І українську чисту свіжу вроду 

Від неньки рідної перейняла. 

 

Я горда тим, що пісня в серці лине, 

Що душу гріє сонячне тепло. 

І що ніколи смуток не поглине, 

Яким життя печальним не було б. 

 

Я горда тим, що моя рідна мова 

Дзвенить і ллється, мов життя струмок. 

Вплітаю її, ніжно-барвінкову, 

У мови української вінок. 

 

Душа моя дарована народу, 

Бо з України корені мої. 

З Шевченка мови п’ю джерельну воду 

І слухаю зозуль і солов'їв. 

 

Шостак Ірина, 10-А кл. 

 

Степи, лани, безмежнії поля, 

І землі дуже гарні і родючі. 

Це все — то моя рідная земля 

І рідні ті Дніпрові кручі. 

 

Шевченковий народний край 

І мальовничії картини України. 

Тарас казав: “Ти серце чисте май! 

І приклади до нього землю Батьківщини” 

 

Шостак Ірина, 10-А кл. 

 

Барвінок цвів і зеленів 
 

Барвінок цвів і зеленів, 

Слався, розстилався… 

Т Шевченко 

 

Барвінок цвів і зеленів 

Красивим квітом при долині. 

І гай вкраїнський гомонів, 

Неначе в небеса полинув. 

 

Черкаська матінка-земля — 

Вкраїни золота окраса. 

Степи, лани, гаї, поля — 

Душа безсмертного Тараса! 

 

Шостак Ірина, 10-А кл. 

 

Шостак Ірина брала участь у 

VІІ Всеукраїнському кон-

курсі на кращий твір „Моє 

слово про Шевченка“. Кон-

курс проводився Всеукраїн-

ським жіночим товариством 

імені Олени Теліги спільно з 

Інститутом літератури  

ім. Т.Г. Шевченка Національ-

ної академії наук України та 

Національною спілкою пись-

менників України. 

Іра посіла І місце у номінації 

„Творча молодь“ . 


